Toelichting

Aanvraagformulier
bijdrage bewonersinitiatief
tot maximaal 10.000 euro
Een goed idee?
Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Met dit
formulier kunt u een financiële bijdrage tot maximaal 10.000 euro aanvragen om uw idee uit te voeren.
Wat moet u doen?
Vul het formulier in en stuur het op naar: Opzoomer Mee & Bewonersidee, Antwoordnummer 3122,
3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig). Mailen mag ook: bewonersidee@opzoomermee.nl.
Hulp nodig bij het invullen? Ook dan kunt u hier terecht. Bel: (010) 213 10 55.
Hoe gaat het daarna verder?
'Opzoomer Mee & Bewonersidee' registreert uw aanvraag en stuurt deze door naar uw gebiedscomissie, wijkraad
of wijkcomité. Zij beslist over uw aanvraag. 'Opzoomer Mee & Bewonersidee' informeert u vervolgens of uw
Kijk op opzoomermee.nl/aanvraagformulier-en-spelregels voor meer informatie.
Uitbetaling toegekende bijdrage
Uitbetaling van uw initiatief vindt alleen plaats aan een rechtspersoon, b.v. een vereniging of stichting. Als u
aanvraagt als bewoner(s), bent u meestal geen rechtspersoon. Zoek dan een vereniging of stichting in de buurt.
U spreekt af dat zij de bijdrage ontvangen en onder uw verantwoordelijkheid rekeningen betalen en het kasgeld
verzorgen. U kunt ook afspreken dat zij helpen bij het verantwoorden van de bijdrage. De gegevens van de stichting
of vereniging vult u in op het aanvraagformulier.
Spelregels
Uw aanvraag moet aan bepaalde spelregels voldoen. Deze vindt u in de ´Nadere regels bewonersinitiatieven
Rotterdam´ van de gemeente Rotterdam. Deze zijn na te lezen op opzoomermee.nl/aanvraagformulier-enspelregels. We noemen hieronder de belangrijkste spelregels.

Spelregels
•

Vijf bewoners dienen de aanvraag in

•

Dien uw plan minimaal 6 weken voor aanvang in

•

Uw plan helpt uw straat, buurt of wijk vooruit

•

U voert het plan zelf uit

•

Uw activiteit of initiatief is openbaar

Niet vergeten!
Het kan zijn dat u voor het realiseren van uw idee toestemming nodig heeft van bijvoorbeeld een
woningcorporatie of een vergunning nodig heeft van de gemeente Rotterdam. Een vergunning die u vaak nodig
heeft, is een evenementvergunning (straat afzetten, muziek, schenken van alcohol, e.d.).
In sommige gevallen moet u beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Laat u voorlichten door
uw gebiedsorganisatie. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig regelen van toestemming en het verkrijgen
van een vergunning of VOG.

Opzoomer Mee & Bewonersidee
Schiedamsedijk 55a 3011 EE Rotterdam

(010) 2131055

bewonersidee@opzoomermee.nl

Bewonersinitiatieven tot maximaal €10.000 is een onderdeel van de ´Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam´

aanvraag is goedgekeurd, stuurt de officiële beschikking en zorgt voor de uitbetaling.

Aanvraagformulier
bijdrage bewonersinitiatief
tot maximaal 10.000 euro
Lees eerst de toelichting
Verzamel handtekeningen
Stuur op naar: Opzoomer Mee & Bewonersidee
Email: bewonersidee@opzoomermee.nl
Opzoomer Mee & Bewonersidee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam

Contactpersoon
Dhr

Mevr

Naam

Ik dien deze aanvraag in als
Bewoner
Organisatie van bewoners

Naam organisatie

Sociaal ondernemer (bv. ZZP’er)

Naam bureau/bedrijf

De aanvraag moet worden ingediend door vijf bewoners, inclusief uzelf. Op pagina 3 kunt u deze gegevens invullen. U bent contactpersoon voor deze aanvraag.

Bewonersinitiatieven tot maximaal €10.000 is een onderdeel van de ´Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam´

Uw idee
Naam of titel van uw idee

Wat is uw idee?

Meer ruimte nodig? Schrijf verder op een bijlage

Voor welke bewoners is uw idee bestemd en om hoeveel bewoners gaat het (schatting)?

Waar wilt u uw idee uitvoeren?

Wanneer wilt u uw idee uitvoeren?
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Aanvraagformulier
bijdrage bewonersinitiatief
tot maximaal 10.000 euro
Waarom is uw idee goed voor uw straat, buurt of wijk?

Wordt u ondersteund door organisaties? Zo ja, welke?

Bewonersinitiatieven tot maximaal €10.000 is een onderdeel van de ´Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam´

Heeft u voor uw idee ook elders een aanvraag ingediend (subsidie/fondsen)? Wat is het resultaat hiervan?

Uw begroting
€
€
€
€
€

Dient u uw idein namens een
groep of organisatie? Vul in...

€
€
€
€
€
€
€
Totaal
Min sponsors/fondsen Min eigen bijdrage -

eer ruimte nodig? Specificeer uw begroting op een bijlage

Gewenste bijdrage €
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Aanvraagformulier
bijdrage bewonersinitiatief
tot maximaal 10.000 euro
De aanvraag moet worden ingediend door vijf bewoners, inclusief uzelf. Vul hieronder eerst uw eigen gegevens in als contactpersoon.
Verzamel dan de namen van andere bewoners, handtekeningen, adressen e.d. om uw aanvraag compleet te maken.

Contactpersoon

Vul hier dezelfde persoon in als op blad 1
Handtekening

1

Naam
Adres

Postcode

Telefoon
E-mail

Bewoners
2

Handtekening

Naam
Adres

Postcode

Telefoon
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Bewonersinitiatieven tot maximaal €10.000 is een onderdeel van de ´Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam´

Handtekening
Naam
Adres

Postcode

Telefoon

Handtekening

4

Naam
Adres

Postcode

Telefoon

Handtekening

5

Naam
Adres

Postcode

Telefoon

Uw gegevens
Opzoomer Mee gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens die op uw aanvraagformulier en eventuele bijlagen vermeld
staan. Deze gegevens worden digitaal opgeslagen en gedeeld met ambtenaren van de gemeente Rotterdam die tot taak
hebben om over uw aanvraag een advies uit te brengen aan de gebiedscommissie, wijkraad of wijkcomité die over uw
aanvraag zullen besluiten. Als uw bewonersinitiatief subsidie ontvangt dan worden uw gegevens -conform de wettelijke
bewaartermijn van de overheid- 7 jaar bewaard. Ontvangt u geen bijdrage dan worden uw gegevens na 2 jaar vernietigd. Een
en ander vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de gemeente Rotterdam. Meer informatie: opzoomermee.nl/privacy.
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Aanvraagformulier
bijdrage bewonersinitiatief
tot maximaal 10.000 euro
Opzoomer Mee & Bewonersidee betaalt alleen uit aan een rechtspersoon (bijvoorbeeld een stichting of vereniging). Als u de
aanvraag indient als bewoner(s), bent u meestal geen rechtspersoon. Zoek dan een vereniging of stichting in de buurt waar de
bijdrage naar kan worden overgemaakt en die met u het geld wil beheren.

Uitbetaling aan rechtspersoon
Aan welke stichting of vereniging dient de uitbetaling plaats te vinden?
Naam stichting/vereniging
Stichting

Vereniging

Anders
Anders

Adres
Postcode

Telefoon

Email
Naam voorzitter/penningmeester
Voorzitter

Penningmeester
Bewonersinitiatieven tot maximaal €10.000 is een onderdeel van de ´Nadere regels bewonersinitiatieven Rotterdam´

Handtekening voor akkoord
uitbetaling ten behoeve van
dit bewonersidee

Rekeningnummer (IBAN)
Noteer uw IBAN-nummer (18 karakters, voorbeeld: NL00INGB0001234567).
Controleer alstublieft of u het nummer goed hebt ingevuld

Inleveren, insturen of mailen
U kunt de aanvraag insturen of mailen naar:
Opzoomer Mee & Bewonersidee, Antwoordnummer 3122, 3000 WB Rotterdam (postzegel niet nodig).
E-mail: bewonersidee@opzoomermee.nl (zorg dat uw bericht kleiner is dan 12 MB)
Langsbrengen kan ook: Opzoomer Mee & Bewonersidee, Schiedamsedijk 55a.

Bewonersinitiatief Drijf in de Schie

Bewonersinitiatief Bazar Bizar Charlois

Bewonersinitiatief Hoogkwartier Proeft
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